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RAPOLAS ŠALTENIS 

(1908–2007) 

 

Pedagogas, rašytojas, žurnalistas, vertėjas. 

Gimė 1908 m. spalio 24 d. Klevėnų k. (Anykščių r.). 1919−1922 m. mokėsi Utenos 

„Saulės“ gimnazijoje, 1922−1923 m. – Anykščių vidurinėje mokykloje, buvo 

progimnazijos I laidos abiturientas, 1925−1928 m. – Panevėžio berniukų 

gimnazijoje. 1928−1938 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 

Humanitarinių mokslų fakultete, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo 

išsilavinimą. 

1938−1941 m. R. Šaltenis buvo Kaišiadorių gimnazijos mokytojas, inspektorius, 

1941−1943 m. − Ukmergės A. Smetonos gimnazijos mokytojas. 1943−1944 m. jis 

buvo pirmasis Anykščių gimnazijos direktorius, lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojas. 1944−1945 m. jis buvo Skiemonių (Anykščių r.) progimnazijos 

inspektorius. 

Nuo 1945 m. iki gyvenimo pabaigos R. Šaltenis gyveno Utenoje. 1945−1946 m. jis 

dirbo Utenos mergaičių gimnazijos mokytoju ir direktoriumi, 1949−1952 m. – Utenos berniukų gimnazijos 

direktoriumi. 

1952−1972 m. R. Šaltenis dirbo Utenos 2-osios vidurinės mokyklos (dabar – Utenos Rapolo Šaltenio 

pagrindinė mokykla) mokytoju. 

R. Šaltenis parašė ir išleido memuarinio pobūdžio knygas: „A. Vienuolio gyvenimo pėdsakais“ (1982 m.), 

„Mūsų Baranauskas“ (1985 m.), „Kai skleidėsi burės“ (1991 m.), „Tarp dangaus ir žemės“ (1990 m.), 

„Gaudeamus igitur“ (1993 m.), „Tikras netikras A. Vienuolis (1994 m.), „Aš – mokytojas“ (2007 m.). 

R. Šaltenis buvo Utenos miesto Garbės pilietis. Jis apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 

ordino Riterio kryžiumi. 

Mirė 2007 spalio 12 d. Utenoje. 
Plačiau  

 

Aš – direktorius! 

 

Aš – direktorius! Didelės mano valdos! Trys namai, didelis malkų sandėlis ir tvartas, kuriame galėsiu 

laikyti iš Klevėnų atsivedęs karvę, kai pavasarį sužaliuos didelė gimnazijai priklausanti lanka prie Anykštos. 

(Šitą lanką ir visą kitą gimnazijos žemę, kai čia mokiausi prieš 20 metų, per geometrijos pamokas su mokytoju 

Makščiu apmatavom, žemėlapį padarėm). Prie upės – didelė pirtis, kuri kas antrą šeštadienį kūrenama. Visą 

tą dieną pagal inspektoriaus Ulčino sudarytą grafiką mokiniai klasėmis su auklėtojais eina į ją vanotis. Žinoma, 

čia ne šviesioji Panevėžio pirtis – „terma“, kurioje vaidindavom Romos senato posėdžius, deklamuodavom 

Virgilijų ir kurioje Dobilas pasitiko mirtį, ne, bet vis dėlto ir ne kaimietiška paišina velnių būstinė. Pabaigus 

pertis mokinių voroms, jau pagal senus įpročius pirtin ateidavo kaimynai: klebono žemės nuomininkas 

Milašiūnas ir popo šeima, gyvenanti cerkvės šventoriuje stovinčiame nedideliame namelyje. Kai čia mokiausi, 

nebuvo nei to namelio, nei popo; buvo ta pačia geležine tvora aptvertas šventorius, į kurį buvo uždrausta įkelti 

ir koją, niekas negalvojo į tuščios cerkvės langus paleisti akmenį... Aplink – dideli daržai, sodas, anais laikais 

ir mano rankų sodintas. Koks jis jau užaugęs, lyg jau ir pasenęs – pavasarį bus darbo išgenėti nudžiūvusias 

šakas, nukalkinti liemenis... 

 Dabar tikrasis mano sodas – tai klasės, kurios visą dieną ūžia lyg bičių aviliai. Kitais metais išleisiu 

pirmąjį spiečių – abiturientus aštuntokus (prieš 20 metų aš čia buvau pirmos laidos progimnazijos 

abiturientas...). Kas rytą tik kelis žingsnius, nors ir šaltyje be palto ir kepurės, aš išeinu į savo „sodą“. 

Klausausi, ar visuose „aviliuose“ tas pats vienodas ūžimas, ar lentynoje nelaukia mokytojo rankos kurios nors 

klasės žurnalas. Jei taip kartais atsitinka, mielai aš einu į tą klasę „užimti pamoką“. Oi kaip lengva tokioj 

netikėtoj pamokoj susipažinti su mokiniais, su jų žiniomis, nuotaikomis, net kartais ir mokytojų darbu! Įvyksta 

nuoširdus „išsiplepėjimas“, anot profesoriaus Vabalo-Gudaičio, tikra sinergezija. Toks direktoriaus 

pasielgimas apsileidėliui mokytojui lieka dideliu sugėdinimu, nuo kurio abiem būna labai nesmagu... Bet tokie 

atsitikimai reti. 

Atsimeni, pone jaunasis direktoriau, pradėdamas dirbti Šiauliuose redakcijoje, jau turėjai pasirašęs 

straipsnį „Provincijos spauda“, lyg kokią žurnalistinio darbo programą, o ar tokią „programą“ turėjai dabar, 

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=362
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pradėdamas direktoriauti?.. Aišku, neturėjau. Nebuvo laiko jai parašyti, viską nuodugniai apgalvojus, 

nežinojau, kaip tai daroma, niekur to nesimokiau, tik jau buvau stebėjęs net keturių gimnazijos direktorių 

darbą, vis kitokių, ir rodės, kad iš patyrimo, iš instinkto jaučiu, kaip su mokiniu elgtis, ko jis iš tavęs nori, ką 

jam reikia duoti... Su mokymu turi vykti auklėjimas. Pamoka dažniausiai būna priverstinė ir nuobodi. Kiek 

yra gerų mokytojų, kurie sugeba pamokas atlikti labai gerai: vaizdžiai, nenuobodžiai? Man atrodė, kad 

nepaprastai svarbi užklasinė mokinių veikla: būreliai, renginiai, minėjimai, šventės, ekskursijos... Su 

inspektorium Ulčinu tariamės, kas kokiam būreliui galėtų vadovauti: nebesą mokytojo Jovaišos – tas visur 

prie mokinių pritapdavęs. Istorikus siūlom mokytojui Juškai. (...) 

Ir man prisimena Panevėžio gimnazija, Dobilas, jo Meno kuopa... Taigi pats direktorius jai vadovavo! 

Ir čia bus Meno kuopa! Literatai, artistai, dailininkai... visi jungsis į vieną būrį, ir vadovausiu jai aš pats, 

direktorius. Bus Meno kuopa, nors aš ne Dobilas, nors čia nėra Zikaro, Karkos. Mažai turiu pamokų, turėsiu 

laisvo laiko, dirbsim! 

Štai po keliolikos dienų Šventas Kazimieras. Šventas tai šventas, bet ir Lietuvos karalaitis! Kai kurie 

istorikai teigia, kad jo tėvas karalius dar lietuviškai mokėjęs... Jis labiau mylėjęs mūsų Vilnių negu lenkų 

Krokuvą. Jo palaikai Vilniaus katedroj, atskiroj koplyčioj, sidabriniame karste... Vaižgantas seminarijoje 

priklausė Šv. Kazimiero draugijai, kurios nariai nešiojo kryželius su šio šventojo relikvijomis (septintoje 

klasėje pradėjau dėstyti Vaižgantą). Na, ši šventė nepraeis paprastai, tik kaip bažnytinė šventė – ją padarysim 

tautinio moralinio susimąstymo diena. 

Ir padarėm. Po pamaldų į Baranausko salę sugužėjo ne tik mūsų mokiniai, bet ir daugybė šiaip žmonių, 

paragintų bažnyčioje po pamokslo. Čia su mokytoju Juška atpylėm dar po „pamokslą“, jis – istoriškai apie 

povytautinius laikus, aš – apie dabartį, net apie rytuose kovojančius lietuvių batalionus, kuriuos gal laimins 

šv. Kazimieras, kaip kadaise ties Pskovu pasirodęs danguje Lietuvos kariuomenei ir pervedęs ją brasta per 

gilią upę... Mokiniai deklamavo, dainavo. Iškilmes užbaigėm Lietuvos himnu. Šventasis ir himnas – tai jau 

buvo Anykščiams labai didelė naujiena. 

Anykščiai – rašytojų kraštas. Registruoki, kuris kada gimė ar mirė, kad nepražiopsotum kokio 

jubiliejaus, nepanaudojęs jo kaip kuro mokinių patriotiniam ugniakurui. Pernai mokiniai buvo nuėję 

pasveikinti Vienuolio jo šešiasdešimtmečio proga, o aš būčiau jį pakvietęs į mokyklą: būt buvę naudos ir 

malonumo visiems mokiniams ir daugiau pasitenkinimo pačiam jubiliatui. Vartau vadovėlius, ieškodamas 

tinklelio susigauti kokiam kitam paukšteliui Baranauskui, Biliūnui ar Strazdeliui... ir prisiminiau – dirbant 

Šiauliuose, mirė Vaižgantas; visą numerį jam skyrėm... Pavasarį. Išsitraukiu „Šiaurės Lietuvos“ komplektą – 

balandžio 29-ąją 1933 metais. Lygiai prieš 10 metų. Taigi gražus jubiliejus, švęsim! Iš Vaižganto bus galima 

daugiau priskaldyti puikaus kuro patriotinei ugniai nei iš šv. Kazimiero... Čia neapsieisime ir be vaidinimo. 

Tariamės Kuopos susirinkime. Vaižgantas yra parašęs komedijėlių... Ne, jose nieko vaižgantiško! Be 

„Pragiedrulių“ neapsieisim. Tik kokią jų vietą inscenizuoti? Kad kuo nors būtų susiję su šiais laikais?.. „Slapta 

spauda!“ – šūkteli Antanas Baltakis (būsimasis lietuvių išeivijos vyskupas Amerikoje). Taip, slapta 

spausdinami lapeliai, net laikraštukai, iš kažkur atnešami mokyklon dviejų mokytojų Karosų, eina per rankas... 

Tokia pat vokiečių priespauda, kaip tada – rusų. „Gondingoj“ šiam reikalui medžiagos be galo daug, bet 

norėtųsi panaudoti „Vaduvos kraštą“ – Svėdasų, Anykščių kraštą, Pašventupius. Pasirenkam „Bičiulius“. Be 

skaitovo scenoje ar užsienyje vykstančių veiksmų aiškintojo neapseisi. Juo buvo Miškinytė ar Lauciūtė (gerai 

neatsimenu), mano jau pastebėtos kaip geros skaitovės. „Tuoj po saulėgrąžos, ligi tik pradėjo sniegas tirpti, 

per kiauras dienas kapojo malkas kieme saulės atokaitoje,“ – laisvai vaikštinėdama po sceną skaito aiškintoja, 

o užkulisiuos „toli“ girdisi: „Tvyks – per pusę! Tvyks – per pusę! Džirr-džirr-džirr – ir per pusę!” Publika 

toliau klausosi, kaip Vaižgantas grožisi vaikinų darbu, pavasariu, ir iš „darbovietės“ pasigirsta: „Avilys!... 

Padirbkime iš jo inkilą ir įtraukime Papiliakalnės šilelio senapušėn drėvėn – tikrai įeis bitės!“ Toliau 

sutrumpintu Vaižganto tekstu atpasakojami visi įvykiai, kol scenoje – „šilelyje“ – atsiranda „bičiuliai“, įkelia 

avilį į pušį ir kunigas Vizgirda − Antanas Paulavičius, iš kapeliono kun. Apanavičiaus pasiskolinęs sutaną, 

jam labai per ilgą, kamžą ir iš zakristijono dar gavęs krapylą, nors aš buvau sakęs, kad užteksią paprasčiausio 

vandens buteliuko, pašventina avilį ir išdrožia gan ilgą, nors ir gerokai kupiūruotą Vizgirdos pamokslą apie 

„prūsines bites“, kurios ypač kandžiojančios „Lietuvos užpuolikus maskolius“. Visa kalba ir ypač žodžiai „kas 

mūsų ligi šiol neskriaudė ir nežemino“ vietoj atlaidžios publikos šypsenos dėl skurdžių dekoracijų ir 

nevykusios butaforijos jau sukėlė graudulį. O kai į avilį buvo suleistas pirmasis „spiečius“ – įkrauta į jį 

laikraščių ir knygučių, visa ceremonija buvo baigiama stipriai vyriškais balsais užtraukta, anot Vaižganto, 

„lietuvių marseljete“: 
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Anei rašto, anei druko 

Mums turėt neduoda: 

Tegul, sako, bus Lietuva 

Ir tamsi, ir juoda! 

 

Kad tu, gude, nesulauktum! 

Nebus taip, kaip nori – 

Bus, kaip Dievas duos, 

Ne tavo priesakai nedori… 

 

Ir dar du posmai – ir salė kaip giedant himną atsistoja... Mat salėje būta visos miesto inteligentijos. 

Nežinojau, kad bus atvykusi iš Šlavėnų dvaro ponia Mašiotienė, artimai pažinusi Vaižgantą ir su juo 

bendravusi, − ji nuoširdžiai dėkojo už tokį renginį, o aš sumišęs atsiprašinėjau, kad nepakviečiau jos pasakoti 

apie Vaižgantą atsiminimų. Nežinojau, kad Anykščių miškų urėdas Klimas (?) besąs Vaižganto giminaitis. 

Dėdė Vienuolis nepamokė, kad, atvykus dirbti direktoriumi į Anykščius, reikėtų įstaigų viršininkus vizituoti. 

Su panašiais renginiais, minėjimais, vaidinimais aš plūkiaus ir toliau. Neatsimenu, ar tais, ar jau kitais 

mokslo metais tik mokiniams savojoj nedidelėj salėj ir scenoj parodėme Ibseno „Brando“ gabalėlį, kur 

pastoriaus žmona Kūčių vakarą, puošdama kalėdinę eglutę, stato uždegtą žvakutę lange, kad jos vaikutis iš 

šalto kapelio ja pasidžiaugtų. Ji krausto mirusio vaikučio drabužėlius, ateina elgetaujanti čigonė, ir Brandas 

reikalauja, kad Agnė juos visus atiduotų čigonei. (...) Juk tai įspūdingiausias religinio fanatizmo pasmerkimas, 

motiniško skausmo iškėlimas!... Agnę vaidino Miškinytė, čigonę – Lauciūtė. Brandą – lyg Šakėnas, dabartinis 

gydytojas Klaipėdoje. Neilga scenelė žiūrovus gerokai pravirkdydavo. Ir man ji primindavo netoli, Debeikių 

kapinėse, gulintį mano Rimutį, o Anykščių šilelyje – brolį Broniuką... O ta mažytė mūsų salė, paaukštintas 

jos galas – „scena“ perkeldavo mane į 1922–1923 mokslo metus, kai mokytojo Petronio spektaklių repeticijose 

būdavau tik sufleris... 

 

Matėsi, kad mano artistai nori užsiimti kuo nors didesniu – suvaidinti kokią dramą. Bet ką? Kai iš 

kalbos išėjo, kad Kaišiadoryse aš net du kartus esu „pastatęs“ Sruogos „Baisiąją naktį“, tai mokiniai įsigeidė, 

kad su jais aš paruoščiau ją Anykščiuose. Gerai – pritariau jų siūlymui, nes man bus lengva dirbti: visą 

spektaklį tartum mokėjau atmintinai, be to, man ramu, neskubų darbą repeticijose galvojau kartais paversti 

lyg „vaidybos studija“ – artistus treniruoti ir mokyti orientuotis visose psichologijos ir meno srityse. Tų dienų 

dienoraštyje įrašyta: Lauciūtė gražiai „apvaidina“ scenoje esančius baldus: kėdės atlošą, pianiną... Atkreipiu į 

tai artistų dėmesį ir aiškinu, kad žodžiui sunku tuščioje scenos erdvėje: judesys jį lydi, norėdamas erdvėje į ką 

nors atsiremti... 

Vaidinom Šaulių namų salėj, kur buvo jau patogesnė scena, erdvesnė, su kulisais, su mums taip 

reikalingom miško dekoracijom. Skumbiną vaidino Bronius Paulavičius, o studentą – Antanas, jo brolis. 

Kokie jie buvo stropūs, išradingi, kaip iš savų namų čia pat, Jurzdike, jiedu atitempdavo scenon visko, ko 

prireikdavo. (Antanas dabar garsus chorvedys, kompozitorius, literatas, išleidęs tris knygas, „paviešėjęs“ 

Sibire...). Skumbinienei labai tiko ašaringa Miškinytė, Munia – Lauciūtė, Antanas Baltakis, kažkur susiradęs 

labai senoviškus akinius „pensnė“ ir švariausią, iškrakmolytą baltą chalatą, buvo puikiausias vaistininkas 

Velbieka. Kas tada sapnavo, kad po trisdešimties metų šis nuolat besišypsantis maloniausio elgesio vaikinas 

vilkės jau vyskupo purpurus?.. O tikru ir garsiu vaistininku dar greičiau taps didelis išdaigininkas debeikietis 

Sedelskis, vaidinęs labai jam tinkamą Laučkos rolę. Nebeatsimenu kitų artistų pavardžių. (...) 

Skaniai valgant, apetitas auga: po pasisekimų namuose mano artistams ėmė dygti sparnai – kaip koks 

tikras teatras jie įsigeidė gastrolių! Į Panevėžį, kur jau garsėjo Miltinio teatras? Arčiau Troškūnai, gal ten? 

Nuo jų netoli Baltakio tėviškė. Koks ūkis! Vasarą su Vydūnėliu ten mane buvo nusivežę svečiuosna. 

Nakvojom. Kažkokia proga buvo surengtas balius, sukviesta daug svečių, valdininkų, studentų... Tarp kitų 

dainų prie stalo nuolat buvo užtraukiamas posmas: 

 

Šautuvėlius ant pečių – 

Eisim mušti vokiečių... 

 

Po kiekvieno jų viršininkas kėdėj susirangydavo ir maldaudavo: „Vyručiai, vyručiai! Susilaikykite!” 

O kokia puiki Baltakių šeima – ar ne septyni vaikai! Vien pas mus, Anykščiuose, jų mokėsi keturi. Vienas jau 
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Vilniuje studentas... Visą naktį tada jaunimas šoko, linksminosi. O grojo akordeonu Gražina Ručytė, būsimoji 

pianistė ir Landsbergienė... 

(Ir štai ilgas ilgas atminties šuolis – 1989 metai, puošnus Kauno savanorių prospekto restoranas ir jame 

pirmosios Anykščių gimnazijos abiturientų laidos susitikimas! Iš buvusių tos laidos mokytojų prie stalo sėdim 

tik aš ir pedagogikos mokslų daktaras Leonas Jovaiša, o pačioj garbingiausioj vietoj – mūsų „vaistininkas 

Velbieka“, dabar – pasaulio lietuvių vyskupas, greta jo – akordeonininkė-pianistė Gražina Ručytė ir... 

Vytautas Lansbergis! Atgimimo Sąjūdis dar tik buvo prasidėjęs, visiems džiaugsmas netilpo širdyse, ypač kai 

tarp mūsų, kaip tada su tostais skelbėm, buvo „du Lietuvos atgimimo vadai – politikos ir religijos srityse“...) 

Ne, Troškūnai gastrolėms netinka, toks Andrioniškis ar Kavarskas – irgi: visur ten nėra salių. Ir štai 

kažkuris pakiša Burbiškį – nors ne miestelis, bet yra bažnyčia, prie jos, tuose pačiuose dvaro rūmuose, − 

klebonija ir nemaža salė! Tai tie patys Vienuolio „Vėžyje“ aprašytieji grafo Put-Puterleckio „palociai“! Iš 

Burbiškio turime daug mokinių, jie susitaria su klebonu. 

Nuvažiuojam iš ryto. Einam į kapines ir padedam ant neseniai čia palaidotos mūsų mokinės Tylaitės 

(?) kapo vainiką. Apžiūrim Dailės instituto studento skulptoriaus dirbtuvę. Institutas vokiečių uždarytas ir jo 

studentai, pasiklydę po kraštą, ieško užsiėmimo. Čia kalamas paminklas ir mūsų mokinei. Per pamaldas mes 

atliekam „meninę dalį“ – atpilam „Pulkim ant kelių“, mergaičių trio išraito nuostabią melodiją „Prieš Tavo 

altorių nuolat klūpom“ ir visa kita, ką giedame per mokinių pamaldas Anykščiuose. Mūsų daug – „minia“, 

vos sutilpom į vyndario Karazijos sunkvežimį. Po pamokslo kunigas pasako, kokie mes svečiai, ir paragina 

pasižiūrėti mūsų „meno“. Taigi po pamaldų visa bažnyčia čia pat persikelia pas mus, kur pasiruošę jau laukia 

scenos „technikai“ ir nusigrimavę pirmo paveikslo atlikėjai. Iš pradžių dar supažindinu publiką su pjesės 

turiniu, paaiškinu, kas Lietuvai buvo 1905-ieji metai ir kokie dabar laikai, ko galima laukti. 

Mūsų artistai „kaimiečiams“ vaidina daug drąsiau, nesivaržydami. Pasisekimas nepaprastas. Grįžtam 

namo triumfuodami. 

(...) 

Visi nuo šešiolikos metų jaunuoliai turį stoti į „Luftwaffe“ (priešlėktuvinės apsaugos tarnybą) (...) 

Gimnazijų direktoriai asmeniškai atsakysią, jeigu ši akcija sužlugsianti... Kaipgi čia elgtis su tais „Luftwaffe“? 

Visiškai šį reikalą nutylėti – pavojinga. O ką mokiniams sakyti?.. Pasikviečiu pasitarti abu mokytojus Karosus, 

buvusius Lietuvos armijos karininkus. Jiedu palaiko ryšius su pogrindinėmis patriotinėmis organizacijomis, 

atveža slaptų atsišaukimų ir laikraščių. Juozas Karosas – lakūnas. Pirmosiomis karo dienomis jis su kitais 

aviacijos karininkais lietuviais perbėgo pas vokiečius, bet tie juos uždarė kartu su tarybiniais belaisviais ir 

kartu badu marino. Po ilgų pastangų vis tik lietuvius perkėlė prie prancūzų belaisvių. Tada prasidėjęs visai 

kitas gyvenimas: prancūzams buvo prisiunčiama iš jų tėvynės maisto kiek reikia. Jie gyvenę tiesiog linksmai, 

ruošdavę pasilinksminimus, į kuriuos kviesdavę ir lietuvius. Kai kartą į jų vakarėlį Karosas nėjęs, 

nenorėdamas ten rodytis su savo tarybine „malinarka“, tai prancūzai jam atnešę naują prancūzų karininko 

uniformą. Neatsimenu, ką jis pasakojo apie tai, kaip iš to lagerio ištrūko... Juozas Karosas mokė vokiečių 

kalbos, o jo giminaitis, pulkininko Karoso sūnus, vedė fizinio lavinimo užsiėmimus, buvo labai mielas ir 

linksmas vaikinas. Būdavo, susišukuos į kairę juodus savo plaukus, pridės panosėj juodas trumpas šukas, išties 

į priekį dešinę ranką, sumauros pro nosį „diese politische idioten...“ – ir atrodo kaip tikrų tikriausias Hitleris!... 

Taigi su šitais dviem „patarėjais karo reikalams“ sutariam, kad aš, kaip direktorius, išdėstysiu, ko vokiečiai 

nori, kokių lengvatų jie suteikia (iš klasės į klasę perkelti su dvejetais, o septintokams, atrodo, net gimnazijos 

baigimo atestatus išduoti), o lakūnas nušvies karo eigą, Lietuvos jaunimo uždavinius, kad mokiniai 

susiorientuotų, kaip jiems elgtis. Taip ir padarėme. 

Po poros dienų ateina į raštinę užsirašyti į oro ginkluotę tik du septintokai dvejetukininkai, kurie būtų 

likę toje pačioje klasėje antrus metus. Tik du, o reikia mažiausiai bent dešimties! Po kelių dienų skambina iš 

Švietimo ministerijos ir teiraujasi, kiek užsirašę. Sakau, kad du, ir, kad labai nesibartų, dar juntu, kad gal kaip 

nors dar bent du prikalbėsime, bet vis tiek, manau, pylos neišvengsime. Tačiau ragelyje išgirstu: „Tai puiku, 

labai puiku!...“ Vadinasi, kitur dar blogiau. 

O štai išgirstam, kad kai kurie taip iškilmingai mūsų išlydėtieji „kariūnai“ iš Marijampolės jau grįžę ir 

besislapstą namuose. Pasirodo, jų „karo mokykla“ nusiaubta: vieną naktį vokiečiai apsupę jos kareivines ir 

norėję gražiausią mūsų inteligentišką jaunimą suimti ir išgabenti į Vokietiją. Laiku buvo paskelbtas pavojus, 

ir dauguma jaunuolių, nors vienmarškiniai ir basi, suspėję išsibėgioti. Kai kurie buvo suimti ir išvežti. 

Išsigando vokiečiai ir jau suformuotų vadinamosios Plechavičiaus armijos batalionų lietuviškumo, nes 

jie nenorėję prisiekti Hitleriui, nenorėję išvykti kariauti už Lietuvos ribų... Prasidėjęs lietuvių karių niekinimas 

ir net pastangos visai jų atsikratyti. Karosai praneša apie baisią mūsų karių tragediją už Vilniaus, jau Gudijoj. 
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Keli batalionai žygiavo Gudijos gilumon kovoti prieš raudonuosius partizanus ir juos pasitiko miške pasislėpę 

lenkų Armijos Krajovos būriai. Vokiečiai buvo leidę šiai armijai formuotis kovai prieš bolševikus, bet ji 

Vilnijoj savo ginklus nukreipė prieš lietuvius. Kalbėjo, kad ir šitą lenkų pasalą prieš lietuvių karius leido, o 

gal ir paskatino patys vokiečiai. Viename batalione būta daug savanorių uteniškių, keliolika jų grįžo namo 

karstuose. Tris laidojom Anykščiuose. Oi, kokios iškilmingos buvo jų laidotuvės! Kiek suplaukė miestelin iš 

apylinkių žmonių! Koks didelis pyktis prieš vokiečius sukaustė visų protus ir jausmus! Per laidotuves man 

reikėjo kalbėti. „Kokia per plati duobė – per didelis mūsų skausmas…“ – taip aš pradėjęs, kaip po 

keturiasdešimt penkerių metų prisiminė Vilniuje istorijos mokslų daktaras Antanas Tyla, o tada – buvęs tik 

antros klasės gimnazistas, nepaprastai skausmingai išgyvenęs tuos įvykius. 

Gal po penkerių metų, jau tarybiniais laikais, kai dirbau Utenos rajono švietimo skyriaus 

inspektoriumi, vienas Molėtų gimnazijos mokinys nešiojęsis laikraščio iškarpėlę, kurioje buvę rašyta apie 

mano kalbą laidojant „plechavičiukus“, ir sakęs, kad mano likimas esąs jo rankose… 

Taigi Anykščių kapinėse, Šilelio pradžioje, iškilo gal pirmas miestelyje žuvusiųjų už Tėvynę kapas. 

Greit jų padaugės, tik jie bus išmėtyti pamiškėse, žvyrduobėse, be kauburėlių, be gėlių, sutrypti, išniekinti ir 

artimųjų apraudoti tik paslapčiomis… Tai jau prie kito okupanto… 

 

Rapolas Šaltenis, Aš – mokytojas, Vilnius, 2007,  p. 95−119. 

 

 

Anykščių gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai ir mokytojai 1944 m..Antroje eilėje iš kairės sėdi: antras – mokytojas 

Stasys Kunčinas, ketvirtas – kunigas Juozas Apanavičius, septintas – mokyklos direktorius Rapolas Šaltenis, devintas – 

mokytojas Alfonsas Ulčinas, dešimta – mokytoja Stefanija Čegienė. 

 


